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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje v MěK Krnov dne 7.9.2005  

Přítomni :
Jana Galášová, Roman Giebisch, Zuzana Bornová, Miroslava Sabelová, Lenka Fišrová, Ilona Nemeškalová, Pavlína Střelcová, Lenka Prucková, Jana Leparová, Jaroslava Biolková, Jitka Štiborová

Omluveni :
Dana Kochová, Zdeňka Daňková, Pavlína Szöke, Dana Nálepová, Aurélie Němcová

Hosté :
Anna Nowaková


Program :
	Informace o soutěži Vesnice roku – Knihovna roku 2005 

Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě, Letní knihovnická škola
Knihovnický happening Týdne knihoven 2005 v Českém Těšíně
Zájezd SKIP ČR do Chemnitz – Lenka Prucková
Různé

Ad 1.
V tomto roce nebyl naše dlouholetá komisařka této akce I. Nemeškalová v Moravskoslezském kraji požádána o spolupráci a tak sama oslovila pracovníka regionální kanceláře MMR ČR Ing. M. Konečného a zajímala se o stav soutěže v roce 2005. Bylo jí sděleno, že letos proběhla soutěž v tomto kraji specifickým způsobem, protože bylo přihlášeno jen 5 obcí – Petřvald, Skotnice, Závišice, Rýžoviště a Petrovice u Karviné. Omezený počet členů komise hodnotil jen některá kritéria, byly vynechány kroniky i knihovny a byla navržena jen jedna obec na udělení krajského uznání a pro účast v celostátní soutěži – Petřvald, okres Nový Jičín. I. Nemeškalová letos nehodnotila žádnou knihovnu, řada obcí v tomto kraji soutěží opakovaně.
Za Olomoucký kraj letos jezdila v hodnotící komisi L. Prucková. V tomto kraji se přihlásilo 32 obcí : 

PŘEROV – Beňov, Bezuchov, Císařov, Citov, Černotín, Horní Újezd, Jezernice, Radslavice, Skalička, Střítež nad Ludinou, Uhřinčice, Věrovany

OLOMOUC – Dlouhá Loučka, Majetín, Náměšť na Hané, Nová Hradečná, Přáslavice, Skrbeň, Štěpánov, Těšetice

ŠUMPERK – Dubicko, Lesnice, Leština, Třeština, Vernířovice

JESENÍK – Uhelná, Černá Voda, Skorošice

PROSTĚJOV – Klenovice na Hané, Doloplazy

	L. Prucková o této akci připravila článek Hledání té nejkrásnější…, který bude publikován v časopise KROK č. 3/2005. Vítězná knihovna ve Skrbeni obdržela 50 000 Kč, vítězná obec obdrží 500 000 Kč jen v krajském kole, ale musí sama stejnou sumu dodat. Finanční částky jsou odvislé od počtu přihlášených obcí a je možno je použít i např. na umoření dluhů obce, v Olomouckém kraji využila např. obec Bouzov. 

Z. Daňková v tomto týdnu jezdí celostátní kolo akce Knihovna roku 2005. Vyhlášení výsledků proběhne slavnostně opět v Národní knihovně v rámci akce Týden knihoven. Akce Vesnice roku bude od příštího roku realizována krajskými úřady a ne již MMR ČR.

Ad 2.
Ve dnech 11. – 15. července 2005  pořádala v Opavě Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví a SKIP 10 Letní knihovnickou školu. Posluchačům bylo poskytnuto 14 výukových lekcí, absolventi obdrželi potvrzení o účasti (certifikát). Obsahově byly přednášky zaměřeny na současnou českou a světovou literaturu. Výukový program byl doplněn nabídkou exkurzí a kulturních programů v rámci regionu.  Zájemcům byl zajištěn nocleh na vysokoškolských kolejích (platba mimo kurzovné 1000 Kč).

Základní okruhy přednášek:
	Kapitoly ze současné české literatury 

Kapitoly ze světové literatury 20. století
Bílá místa ve slovenské literatuře
Kapitoly ze židovské literatury
Kapitoly z nové slovenské literatury
Současné pojetí regionální literatury
Kapitoly z dějin divadla
Současná polská literatura
Kapitoly z české a slovenské literatury samizdatu a exilu
Současná literatura pro děti a mládež

	Doplňkový program – exkurze s výkladem :

	Historické památky Opavy

Památník Petra Bezruče
Arboretum
Opavský hřbitov a hrob Petra Bezruče

	Účastníci byly z celé ČR – Liberec, Uherské Hradiště, Česká Lípa, Praha, Semily apod. Všichni byli spokojeni s úrovní přednášek a příští rok se těší na pokračování této akce. 

Další setkání klubu CASANOVA se uskuteční v Opavě dne 21.9.2005. Akci pořádá UBK FPF SU v Opavě, Masarykova třída 37, posluchárna M 8 v 10.00 hod. 

PROGRAM : 
	Mgr. L. Foberová – Inovativní přístupy v řízení knihoven na příkladu MěK Chemnitz

RNDr. L. Prucková – Prezentace KMO
Volná tribuna
	Bohužel s termínem této akce koliduje další seminář, který pořádá MěK Lipník nad Bečvou ve spolupráci se SKIP 10 :


Jak vydávat regionální literaturu 

Téma: Jak správně postupovat při vydávání vlastní produkce a děl regionálních autorů 
Místo konání: Městská knihovna Lipník nad Bečvou (výstavní sál Domeček) 
Termín: středa 21. září 2005, začátek v 10,00 hodin, předpokládaný konec ve 14,00 hodin 
Účastnický poplatek: 65,-Kč (úhrada občerstvení) 
Počet účastníků: maximální počet 25 
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Střelcová 

Program: 
10,00 
Zahájení 
10,15 
Mgr. Zdeňka Daňková: Pohádková vlastivěda a pověsti šumperského regionu
Diskuse k příspěvku 
11,00 
PhDr. Miloš Kvapil: Publikační a ediční činnost veřejných knihoven
Diskuse k příspěvku 
11,45-12,30 
přestávka na občerstvení 
12,30 
Vladimír Kostiha: Regionální literatura z pohledu nakladatele - Nakladatelství ALISA
Diskuse k příspěvku 
13,00 
PhDr. Jiří Lapáček: Publikační činnost Státního okresního archivu v Přerově
Diskuse k příspěvku 
13,30 
Václava Jemelková: Vydávání neperiodických publikací z pohledu zákona
Diskuse k příspěvku 
14,00 
Ukončení semináře 

Doprovodná akce: Výstava ilustrátorky knih šumperských pověstí Anežky Kovalové - Kresby a grafika


Ad 3.
PROGRAM HAPPENINGU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ A POKYNY ÚČASTNÍKŮM: 
Pátek 30. 9. 2005
od 10.00  
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO STŘELNICE

- prezence + platba účastnického poplatku 100,-Kč 
- občerstvení (slezský bigos)
- ubytování (odchod na ubytování do Polska ve 12 a v 18 hodin. Ubytovaní 
  v ČR si platí noclehy přímo v hotelu, ubytovaní v Polsku platí odpovídající  
  poplatek u prezence)
- individuální prohlídka města 
- prohlídka knihovny v Č. Těšíně s průvodcem (sraz zájemců u prezence
  v 11 hod.)
- soutěžící se převlékají do kostýmů na Střelnici nebo v místě ubytování 
- každá knihovna musí být označena poznávacím transparentem knihovny

Oficiální program

14.00                  
NÁMĚSTÍ ČSA (v případě špatného počasí Střelnice) 

- slavnostní zahájení
 
14.30 – 18.00 
- celým odpoledním programem bude provázet známý ostravský moderátor 
   Roman Pastorek 
- pěvecké vystoupení dětí        
- promenáda dětí v maskách - součást soutěže pro děti Získej Večerníčkův řád   
   ke 40.  výročí vzniku Večerníčka
- veselé i parodické scénky soutěžních družstev v převlecích za večerníkové  
   pohádkové postavičky na téma: 
  “Proč si hrdinové z Večerníčků oblíbili naši knihovnu” 
   scénka může trvat maximálně 10 minut! (přihlášených je 13 družstev)
- soutěžní klání regionálních družstev v disciplínách nepatrně inspirovaných 
   knihovnickým řemeslem a Večerníčky
- vyhodnocení výsledků porotou doplněné úsměvným vystoupením literární 
   skupiny SPI 
- vyhlášení vítězného družstva a knihovny, která bude pořádat happening ve 
   svém městě příští rok 

Večerní program

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO STŘELNICE
19.00 – 24.00

- malé občerstvení po náročném klání  
- 20.00: vystoupení Gorolského amatérského divadla Jablunkov - “Žena 
  v trysku století”
- kapela Olza k poslechu i k tanci
- karaoke show 
- návštěva Jazz clubu

Sobota 1. 10. 2005
od 8.00 
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO STŘELNICE
- snídaně
 
9.00
- procházka Českým Těšínem a Cieszynem s průvodcem (odchod od Střelnice)
- prohlídka knihovny pro ty, kteří to nestihli v pátek (odchod od Střelnice)
	Zatím je přihlášeno 230 knihovníků z 50 knihoven ČR. Bude soutěžit 14 družstev a budou vypraveny 4 autobusy kolegů z Prahy, jižních Čech …apod. Byli pozváni i kolegové z Polska a do hodnotící poroty byly nominovány za SKIP 10 – M. Střelcová a L. Prchalová.


Ad 4.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe-Institut Prag uspořádal ve dnech 9. června (čtvrtek) - 11. června (sobota) 2005 jako pokračování řady společných odborných akcí výjezdní odborný seminář

"Inovativní přístupy k řízení knihoven na příkladu Městské knihovny v Chemnitz"

Seminář byl věnován zkušenostem z výstavby veřejné knihovny v novém městském obchodním a kulturním centru "DAStietz" v Chemnitz, včetně zkušeností z prosazování myšlenky výstavby knihovny u politických a správních subjektů, dále uplatňování nového způsobu řízení, hospodaření a organizace Stadtbibliothek Chemnitz. Na semináři se mimo jiné uplatnily poznatky ze zavedení nové struktury Stadtbibliothek Bremen, jež byly předneseny na společném odborném semináři v říjnu 2004. 

Obsahová garance odborného semináře:
Elke Beer, ředitelka Stadtbibliothek Chemnitz
Místo konání: 
Stadtbibliothek Chemnitz
Program:
Čtvrtek 9. června - dojezd do Chemnitz, ubytování, individuální večerní program 
Pátek 10. června 
9.00 - 12.00 prohlídka knihovny a kulturního a obchodního centra DASTietz
(4 skupiny s konsekutivním tlumočením) 
Podkladový materiál naleznete ke stažení zde (.doc, 1 MB). 
12.00 - 13.00 oběd (cena přibližně 2 EUR)
13.00 - 17.00 seminář (jednání bylo konsekutivně tlumočeno)
Prosazení projektu v městské radě, lobbování, příprava a realizace projektu, spolupráce s architektem - Elke Beer, ředitelka
Samostatné střednědobé rozpočtové hospodaření (Budgetierung) - Ulrike Rosner 
Vytváření a organizace týmů - Elke Beer, ředitelka
Spolupráce se školami a lidovou universitou (Volkshochschule) -Steffi Müller, zástupkyně ředitelky 
Spolupráce knihoven a škol na podporu čtení na příkladu veřejných knihoven správního kraje Chemnitz. Postavení a úkoly Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje - Waltraud Frohß, vedoucí Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje Chemnitz
Diskuse 
(účastníci měli předem k dispozici překlad článku o knihovně v časopise BuB) 
17.30 návštěva pracoviště Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje Chemnitz (Staatliche Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Chemnitz - obdoba útvarů zajišťujících v našich knihovnách regionální funkce) – fakultativně

	Z regionálního výboru se zúčastnila L. Prucková, další kolegové z knihoven KMO – P. Kijová, VKOL – B. Sedláčková a M. Korhoň atd…


Ad 5.
J. Biolková informovala reg. výbor o kontrole hospodaření SKIP 10, která neshledala žádné nedostatky ve vedení hospodaření A. Nowakovou
I. Nemeškalová pohovořila o setkání knihovnických seniorů SKIP 10, které se uskuteční 12.10 při otevření rekonstruované KMO. I. Nemeškalová zašle seznam seniorů paní ředitelce M.Sabelové, která připravila pro seniory samostatné posezení v nových prostorách KMO
Z. Bornová informovala o snaze E. Křivé prosadit na stáž do Anglie novou kolegyni z UKB FF SLU. Doporučujeme jí podat si žádost PhDr. Z. Matušíkovi na VV SKIP ČR
V rámci akce Týden knihoven bude vydán dotisk plakátů “Přečtěte si to dříve než Hollywood”. Knihovny si mají možnost objednat zdarma na adrese : http://skip.nkp.cz/Formulare/FormTyden04.htm
Knihovny byly prezentovány na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Více na : http://skip.nkp.cz/odbSVziv.htm
	Týden knihoven se uskuteční ve dnech 3.-9.10.2005. Jako jednotícího prvku letošního Týdne knihoven chceme využít motta Velcí a malí Čechové. Je zcela na úvaze jednotlivých knihoven, zda tohoto motta využijí a jak to udělají. Téma dává nepřeberné množství možností: od tradičních besed (o významných osobnostech literatury, hudby, filozofie, politiky…, a to na úrovni národní, regionální či místní), přes přiblížení významných osobností prostřednictvím větších komponovaných pořadů, konferencí, soutěží, výstav, publikací až po osobní setkání s "velkými Čechy”. Více na : http://skip.nkp.cz/akcTyden05.htm


Další zasedání reg. výboru SKIP 10 se uskuteční 15.11.2005 v 10.00 ve Vědecké knihovně v Olomouci


zapsal   Roman Giebisch







